Program 2015/2016

Professional

Program 2015/2016

Professional

Na úspech potrebujete rozhodnosť.
A spoľahlivého partnera.
Sebadôvera, dobré vzdelanie, jasný cieľ pred očami. To sú tie správne predpoklady pre úspech, pre dosiahnutie cieľov. V súčasnom
komplexnom svete je však sotva možné, aby človek svoje ciele dosiahol sám. Partnerstvo je viac ako kedykoľvek kľúčom k úspechu.
Dôvera v schopnosti druhého, kvalita vybavenia a jeho profesionálne využitie. A k tomu dobrý pocit zabezpečenia. Partnerom,
s ktorým svoje ciele dosiahnete rýchlejšie a bezpečne.
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Každá branža potrebuje iné riešenia
Na začiatku stojí zákazník a jeho potreby. Na konci spokojný zákazník. Meno Kärcher na celom svete znamená spokojnosť zákazníkov v najrôznejších oblastiach. V spoločnosti Kärcher sa neustále zbierajú informácie o relevantných branžiach, vyhodnocujú sa
a interpretujú. Z tejto cielenej kompetencie vznikajú inovačné a efektívne riešenia pre jednotlivé branže, pomocou ktorých Kärcher
príkladne spĺňa požiadavky svojich zákazníkov. Systém Kärcher

Každému to, čo potrebuje. A pre profesionálov: systém Kärcher.

Ďalšie dôležité témy sú nízka hlučnosť, nízka hmotnosť a jednoduchá mani-

Čistenie je možné nekonečným množstvom spôsobov. Aj keď existujú

pulácia, a to najmä v hotelierstve a kanceláriách. Aj efektivita a trvalá udr-

univerzálne použiteľné čistiace stroje, nedokážu nikdy samé splniť špe-

žateľnosť tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože spotreba energie, vody,

ciálne potreby profesionálnej branže. Systém Kärcher ponúka robustné

filtračných vreciek a čistiacich prostriedkov má enormný vplyv na celkové

stroje na ťažké použitie, ktoré sa využívajú hlavne v poľnohospodárstve,

náklady. Obzvlášť veľký význam majú tieto faktory prirodzene pre uprato-

stavebníctve a obciach. Spoľahlivosť v týchto oblastiach je rozhodujúca

vacie firmy. Všetci profesionáli kladú na svojho systémového dodávateľa

rovnako ako v priemysle, logistike a predovšetkým v zdravotníctve.

Kärcher v mnohých ohľadoch maximálne nároky: odborná expertíza v spojení

Hospodárnosť je vždy dôležitou témou hlavne v zmysle nákladov počas

s používateľských know-how a vysokou kompetenciou v oblasti poradenstva.

celej životnosti stroja. V zdravotníctve, gastronómii ako aj v potravi-

Flexibilné ponuky lízingu, financovania, nájmu a kúpy na lízing. 24 hodinový

nárstve je stredobodom: nekompromisné dodržiavanie hygienických

servis 7 dní v týždni s rýchlou reakciou, krátkymi cestami a kompetenciou

predpisov.

svetového lídra. Kärcher – systémový dodávateľ pre profesionálov.
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Trvalá udržateľnosť je viac ako ochrana životného prostredia
Trvalá udržateľnosť znamená podnikateľskú činnosť zodpovednú voči ľuďom a životnému prostrediu. Spoločnosť Kärcher si stanovila
trvalú udržateľnosť za svoj podnikateľský cieľ a už po celé desaťročia ju praktizuje: spoľahlivé financie a primerané výnosy dosiahnuté
čestným zaobchádzaním s ľuďmi a uvedomelým využívaním zdrojov.

Menej je viac. A menej prináša veľa

Pracovať na lepšom svete: BlueCompetence

Hlavným cieľom modelového radu produktov eco!efficiency od spoločnosti

Modrá je farbou trvalo udržateľného rozvoja, pri ktorom sa hospodárnosť,

Kärcher je zníženie spotreby surovín a energie pri súčasnom dostatočnom

životné prostredie a spoločnosť považujú za jeden celok. V rámci iniciatívy

čistiacom výkone. Aby bolo možné vypočítať a porovnať možné úspory

strojárenského združenia Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.

energie a zníženie emisií CO₂ počas životnosti stroja, boli tieto hodnoty

(VDMA) s názvom „BlueCompetence“ je zaangažovaných asi 400 podnikov

zistené na príklade suchých vysávačov T 12/1 a T 12/1 eco!efficiency.

a organizácií, ktoré majú spoločný cieľ: zaistiť dlhodobo kvalitu života na

Spoločnosť TÜV SÜD Industrie Service GmbH preverila a potvrdila viero-

našej planéte.

hodnosť metodiky výpočtu emisií skleníkových plynov počas fázy používania stroja T 12/1 eco!efficiency a vierohodnosť porovnávaných veličín.

Menej energie nás dostane ďalej

Na základe tejto metodiky spoločnosť Kärcher vypočítala, že všetky dopo-

Všetky stroje eco!efficiency ušetria celkovo cca 850 000 ton emisií CO₂. To

siaľ predané T 12/1 eco!efficiency ušetria počas svojej životnosti približne

zodpovedá asi 500 000 letom z Londýna do New Yorku*. Tieto čísla pôsobivo

1800 ton emisií CO₂. Všetky stroje eco!efficiency značky Kärcher dokonca

preukazujú, koľko energie a emisií je možné ušetriť pri používaní strojov

ušetria cca 850 000 ton emisií CO₂.

eco!efficiency značky Kärcher. Pri ochrane klímy získava toto „menej“ stále
väčší význam – a prináša veľa.
* 1,7 ton CO₂ na jeden let

Rad eco!efficiency
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Kompletný rad pionierov
Najlepšia energia je tá, ktorá nebola spotrebovaná. Kärcher sleduje tento

napríklad, vďaka veľmi vysokým hodnotám cos- od 0,98 do 0,99 umožňujú

cieľ už mnoho rokov a ponúka kompletný rad čistiacich strojov a čistiacich

uloženie takmer 100 percent napájaného prúdu. Inovačné technické riešenia

prostriedkov s prívlastkom eco!efficiency. Títo pionieri trvalej udržateľnosti

a úspech na trhu nám potvrdili, že trvalá udržateľnosť je správna cesta.

enormne prispievajú k znižovaniu emisií CO₂. Originálne nabíjačky Kärcher,

Vydajte sa na ňu s nami.

T 15/1 eco!efficiency

A
B
C
D
E
F
G

A

Energetický štítok EU
To, čo Kärcher už dávno dokázal
s vysávačmi eco!efficiency, sa teraz
stáva zákonom v celej Európe:
úspešné čistenie pri nižšom výkone.
Energetický štítok EU platný od

23,9

kWh/annum

1.9.2014 obmedzuje menovitý výkon
suchých vysávačov pripojených na
sieť na max. 1600 W. Každý stroj
ponúkaný v Európe musí byť ozna-

ABCDEFG

70dB

čený energetickým štítkom: trieda
efektívnosti (A až G), priemerná ročná
spotreba energie, hladina akustického

ABCDEFG

ABCDEFG

výkonu, emisná trieda ako aj triedy
čistenia pre kobercové plochy a/alebo
tvrdé podlahy.

665/2013 - I
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Systém Kärcher
Spoločnosť Kärcher sa vyvinula na systémového dodávateľa na základe zásady, že spoločne sa dosiahne viac. V samotnom podniku ako
aj spolu s dodávateľmi a hlavne s používateľmi sa intenzívne hľadajú riešenia, z ktorých profitujú všetci. Inovačné produkty a služby,
ktoré spolu vytvárajú optimalizovaný systém: systém Kärcher. Rozhodujúce je, aby sa používaním systému Kärcher kompletne splnili
hlavné, v ideálnom prípade všetky, požiadavky a potreby zákazníka.
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Nie robiť všetko možné, ale urobiť všetko možným
Kärcher ako systémový dodávateľ nechce ponúkať všetko možné, ale všetko,

Systém pozostávajúci zo strojov, príslušenstva, čistiacich prostriedkov,

čo používateľ potrebuje pre svoj individuálny čistiaci systém. Nerozhoduje

služieb a softvéru, ktorý sa dá bez problémov integrovať do prevádzkového

sortiment, ktorý je k dispozícii, ale iba skutočná potreba. Dôležitá je odpoveď

procesu a ktorý prináša skutočnú pridanú hodnotu, a tým systém, ktorý je

na otázky ohľadom výkonu, hospodárnosti a trvalej udržateľnosti.

iný. Systém Kärcher.
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Služby

Softvér

Stroje a príslušenstvo

Čistiace prostriedky

Riešenia a nie iba produkty: systém Kärcher
Spokojnosť zákazníkov má pre Kärcher nadradený význam. A profesionálni

So službami Kärcher, ako je Kärcher Fleet, sú k dispozícii ponuky pokroko-

používatelia kladú najvyššie nároky, pretože musia spĺňať obzvlášť náročné

vých služieb, ktoré každej upratovacej firme prinesú výhody oproti konku-

úlohy. Predpokladom pre to je miera funkčnosti, robustnosti, spoľahlivosti,

rencii. Neustály ďalší vývoj čistiacich prostriedkov Kärcher vedie k ďalšiemu

čistiaceho účinku a hospodárnosti, aká sa dá pravidelne dosahovať iba

zvyšovaniu čistiaceho výkonu pri súčasne nižšej spotrebe. A úplne nové

v zosúladenom systéme. Systém Kärcher ponúka v tomto ohľade najlepšie

produkty, ako je Mopvac B 60/10 C, otvárajú doposiaľ nepoznané použitia

predpoklady, ktoré sa neustále ďalej rozvíjajú a rozširujú.

s obdivuhodnou efektivitou.
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SLUŽBY KÄRCHER

Pracujte na svojom úspechu
S našou podporou
Všetko môže byť oveľa jednoduchšie, ak spojíme svoje talenty. Pretože väčší úspech dosiahneme vtedy, ak pôjdeme za svojím cieľom
spoločne, budeme sa dopĺňaj a učiť jeden od druhého. Môžeme to nazvať princípom pokroku. My to nazývame Služby Kärcher. Prísľub
partnerstva. Od profesionálov pre profesionálov.

Obsah služieb
Kärcher Fleet

strana 12

Kärcher ECO!Manager

strana 14

Kärcher servisné zmluvy

strana 16
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SLUŽBY KÄRCHER

SLUŽBY KÄRCHER

Služby Kärcher:

Kärcher Fleet

Kärcher Service

Manažment strojového parku

Zákaznícky servis

Špecifická evidencia a vyhodno-

Servis znamená dôveru. Kedykoľ-

covanie údajov. Vyhodnocovanie

vek. Služby, ktoré skutočne potrebu-

strojových údajov umožňuje doku-

jete. Rýchlu reakciu pre maximálnu

mentáciu vykonaných prác voči

disponibilitu. Maximálne zachovanie

objednávateľov, ako aj hospodárne

hodnoty a dodržiavanie všetkých

plánovanie a vyhodnocovanie.

zákonných predpisov.

Kärcher Lease

Kärcher Rent

Lízing

Prenájom

Šitý na mieru. Flexibilný. Bezpečný.

Presne ten stroj, ktorý potrebujete.

Poskytneme vám flexibilitu, ktorú

Prenájom namiesto kúpy. A dosta-

potrebujete: s modelmi lízingu

nete viac: Know-how a Kärcher Full

a financovania pre každú potrebu.

Service v jednom balíku.

Kärcher Maintain

Kärcher Used

Kärcher servisné zmluvy

Použité stroje

Každá servisná zmluva je šitá na

Ak je to, čo potrebujete, použité.

mieru podľa danej potreby. Rozsah

Kúpiť nové? Alebo jednoducho

služieb siaha od bežnej prehliadky

ušetriť náklady? My pre vás máme

v rámci predpísanej bezpečnostnej

tie správne použité stroje. Použité,

kontroly cez pravidelnú plánovanú

po generálke, dobré a výhodné.

údržbu údržbu až po paušálny Full

Ponuka sa neustále mení. Opýtajte

Service.

sa nás.

Kärcher ECO!Manager
Facility Management
Inovačná webová aplikácia na
evidenciu skutočných časov všetkých aktivít facility managementu
v objektu. Mobilné dokumentovanie
bez papiera. Zaevidované údaje sú
k dispozícii priamo v systéme.
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KÄRCHER FLEET

SLUŽBY KÄRCHER

Kärcher Fleet:
Poskytneme vám prehľad
Profesionálne a moderné riešenie manažmentu strojového parku Kärcher Fleet zaručuje rozsiahly prehľad o strojoch, personále
a vykonaných prácach. S Kärcher Fleet je proces čistenia výrazne transparentnejší a efektívnejší. Výsledkom je bezproblémový
priebeh prác a atraktívne úspory nákladov.

Kärcher Fleet súprava dodatočnej výbavy

Obj. č.

B 40 C/W

2.643-348.0

B 60 W

2.643-348.0

B 80 W

2.643-348.0

B 95 RS

2.643-380.0

B 120 W

2.643-353.0

B 150 R

2.643-310-0

B 200 R

2.643-310.0

KM 105/100

2.643-381.0

KM 105/110

2.643-381.0

KM 125/130

na požiadanie

WPD

2.643-275.0

Cudzie stroje / staré modely Kärcher

2.111-111.0
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SLUŽBY KÄRCHER

KÄRCHER FLEET

1

Vyššia rentabilita

3

Kompletná dokumentácia

Princíp a úžitok systému Kärcher Fleet spočíva v strojových údajoch,

Kärcher Fleet vďaka automatickému ukladaniu a vytváraniu histórie stro-

ktoré sa spracovávajú na údaje s výpovednou hodnotou. Permanentným

jových údajov ako aj informácií o strojovom parku umožňuje kedykoľvek

sledovaním stavu stroja je možné plánovane predchádzať cenovo náročným

zostavovať správy. Predpripravené správy je možné zobraziť a použiť klik-

opravám. Stroje sa môžu využívať efektívnejšie a nevypadávajú tak často.

nutím myšou. K dispozícii sú klasické funkcie exportu a tlače, ktoré uľahčujú

Zlepší sa koordinácia prepravy a používania na rôznych miestach nasade-

používanie informácií na individuálne účely. Kedykoľvek je možné preukázať

nia a tým sa ušetrí čas a prírodné zdroje.

vykonanú službu.

2

Jednoduché plánovanie a riadenie

4

Okamžite pripravený na použitie. Bez inštalácie

Prevádzkovatelia strojového parku si môžu kedykoľvek vyvolať a prezerať

Kärcher Fleet poskytuje prevádzkovateľom strojového parku vždy rozsiahly

stav strojového parku, či sa stroje používajú správne a v súlade s plánom,

prehľad všetkých strojov zaradených do strojového parku. V obmedzenej

či sa dodržiavajú časy čistenia, či je potrebná údržba alebo oprava a ešte

miere to platí aj pre stroje iných výrobcov. Na prístup do webovej aplikácie

oveľa viac. Podrobné informácie sú k dispozícii priamo v prehľad iba jed-

Kärcher Fleet je potrebné iba funkčné a chránené pripojenie na internet. Tele-

ným kliknutím. Kärcher Fleet poskytuje údaje takmer v reálnom čase, čím je

matická jednotka vyšle zakódované informácie pomocou modernej prenoso-

možné vyťaženie strojov optimalizovať prípadne vykonať úpravy prakticky

vej techniky na serverový cloud, ktorý je k dispozícii celosvetovo. Pomocou

bezprostredne.

tohto cloudu majú potom autorizovaní používatelia pohodlný prístup k všetkým relevantným údajom a vyhodnoteniam. Jednoduchšie to už nejde!
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SLUŽBY KÄRCHER

Kärcher ECO!Manager:
Poskytneme vám informácie
Softvér ECO!Manager od firmy Kärcher optimalizuje dokumentačné a informačné procesy v rámci facility managementu evidencia,
správa a analýza objektov, miestností, strojov a prác. Priebežne, kedykoľvek a všade. Spektrum využitia aplikácie ECO!Manager siaha
od prác vedúceho objektu a správy objektov až po spracovanie reklamácií zákazníkov, od dokumentácie pracovných časov cez kompletný manažment strojov až po protokolovanie technickej údržby.

1

2

3

4

1

Optimalizovaný facility management pre optimálny prehľad

2

Všetko pod kontrolou

Pri komplexných úlohách a činnostiach v oblasti služieb je správne načaso-

ECO!Manager – nástroj budúcnosti v oblasti kontroly kvality. Od štandardnej

vaná organizácia rozhodujúcim faktorom úspechu. Ak je potrebná spoľahlivá

kontroly až po kontrolu systému kvality v súlade s normami (DIN EN 13549),

evidencia, ukladanie a spracovanie všetkých relevantných údajov v súlade

všetko sa dá. Pomocou jednoduchého oskenovania je možné zaregistrovať

s požiadavkami, tak odpoveďou je: ECO!Manager – inovačný systém doku-

reklamáciu a okamžite na ňu zareagovať. Výsledky kontroly sa dajú zaregis-

mentácie a kontroly modernej upratovacej firmy. Tento nástroj umožňuje

trovať a vyhodnocovať v systéme. Každý autorizovaný používateľ má vždy

plánovanie, evidenciu a kontrolu rôznych aktivít facility managementu.

k dispozícii aktuálne výsledky. Tým je možné rozpoznať tendencie a prípadne

Okrem toho tento systém ponúka kompletný prehľad od dôb čistenia,

z nich vyvodiť vylepšenia pri čistení. Reakčné časy sa takto podstatne skra-

pracovných časov, kontrol, poškodení objektu cez potvrdenia o jednotlivých

cujú, čo sa odráža vo zvýšenej spokojnosti zákazníkov.

činnostiach až po inventarizáciu strojov. Systém je určený všetkým, ktorí
chcú facility management prevádzkovať moderným spôsobom.

3

Škodové hlásenia – okamžité zaznamenanie a rýchla reakcia

Uložené čiarové kódy umožňujú zaznamenávať technické nedostatky priamo
na mieste. Po zoskenovaní škodových hlásení sa okamžite vygeneruje
automatický e-mail. Okamžite je tak možné vykonať príslušné opatrenia.
Prispieva to k optimálnemu zachovávaniu hodnoty objektu.
4

Jednoduchá, rýchla a presná dokumentácia pomocou skenovania

Individuálne čiarové kódy na dverách, zariadeniach a/alebo prístrojoch
umožňujú rýchlu a jednoznačnú dokumentáciu dochádzky, čistenia, prác
vedúceho objektu, pracovných časov, strojového inventáru a dodatočných činností pomocou jednoduchého oskenovania. Pomocou aplikáciu
ECO!Manager je vždy, na každom mieste a s akýmkoľvek strojom zaručený
kompletný a transparentný prehľad o všetkých aktivitách v oblasti facility
managementu.
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KÄRCHER ECO!Manager

1

2

3

1

Evidencia údajov v reálnom čase – krok pred konkurenciou

Nikdy nebolo jednoduchšie všetky relevantné údaje, ako sú úlohy vedúceho

2

3

Profesionálna podpora

Váš Kärcher ECO!Team vám vždy a spoľahlivo poradí a podporí vás. Naše

objektu, škodové hlásenia, dodatočné upratovacie činnosti, kontroly miest-

tréningy a školenia vás pripravia na prácu s aplikáciou ECO!Manager.

ností evidovať a v reálnom čase prenášať priamo na miesto do systému





s minimálnymi nákladmi. Aplikácia ECO!Manager bola doplnená o fotofunkcie pre kontroly a škodové hlásenia ako aj o možnosť generovať čistenie

Tréningy: individuálne a/alebo skupinové tréningy.
Školenia: priamo u vás a/alebo v niektorej Kärcher Academy.
Webináre: aj naše webináre sprostredkujú cenné vedomosti týkajúce sa

a je kompatibilná s iPhonmi a smartfónmi s operačným systémom Android.

aplikácie ECO!Manager. Získajte informácie nezávisle na čase a mieste

Táto aplikácia je k dispozícii v 11 jazykoch: nemčine, angličtine, francúz-

a užívajte si maximálnu flexibilitu.

štine, gréčtine, taliančine, holandčine, poľštine, portugalčine, španielčine,
turečtine a ruštine. Nové funkcie push správy, zostavovanie úloh a prístro-

3

Rôznorodosť využitia je programom

jová doska inovačný softvér aplikácie ECO!Manager dopĺňajú a poskytnú

ECO!Manager je možné okrem iného využiť v kancelárskych komplexoch,

vám kedykoľvek prehľad o vašich činnostiach v oblasti facility manage-

nemocniciach, domovoch pre seniorov, školách, športových zariadeniach,

mentu.

dopravných podnikoch, priemysle, ako aj supermarketoch a v maloobchode.
Veľké spektrum využitia softvéru ECO!Manager zahŕňa:







protokolovanie technickej údržby,
úlohy vedúceho objektu,
správu objektu,
dokumentáciu zákazníckych reklamácií,
a oveľa viac.
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KÄRCHER SERVISNÉ ZMLUVY

SLUŽBY KÄRCHER

Kärcher servisné zmluvy:
Vaše stroje budú vždy schopné prevádzky
Každý servisný balík je šitý na mieru našich zákazníkov. Rozsah služieb siaha od bežnej inšpekcie cez včasnú údržbu až po paušálny
Full Service. Okrem servisných balíkov sú možné doplnkové služby, ak je údržba batérie alebo dodávka spotrebného materiálu.

1

2

3

1








Kärcher servisná zmluva Advance
Maximálna pripravenosť na prevádzku a spoľahlivosť stroja.
Kompletná kontrola nákladov počas celej doby platnosti zmluvy.

2

Kärcher servisná zmluva Classic plus




Kompetentné technické poradenstvo.

Status VIP zákazníka.
Rýchla telefonická podpora technika.

Predĺžená životnosť strojov vďaka preventívnej výmene
údržbových dielov.

Záruka na stroj aj 5 rokov.




Rýchla telefonická podpora technika.
Oprava stroja do 48 hodín.

Oprava stroja do 24 hodín (alebo náhradný stroj).
3





Kärcher servisná zmluva Classic
Garantovaný kvalitatívny štandard Kärcher.
Atraktívne rabaty na príslušenstvo a náhradné diely.
Rýchla telefonická podpora technika.
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STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV

Aby v koberci neostala žiadna špina
Kobercové plochy v kancelárskych budovách, hoteloch alebo školách sú každý deň silne namáhané. Tu sa osvedčili čističe kobercov
od Kärcheru. Sú robustné, výkonné a všestranné a hodia sa na základné čistenie a medzičistenie kobercov a odstraňovanie fľakov
z textilných povrchov. Aj čalúnenie a autosedadlá vyčistíte pomocou čističov kobercov Kärcher až do hĺbky vlákien. S príslušným
príslušenstvom sa dajú použiť dokonca aj na čistenie obkladačiek a okien.

Obsah Stroje na základné čistenie kobercov
Stroje na nástrek a extrakciu

strana 306

Sušič kobercov

strana 311

Automaty na základné čistenie kobercov

strana 313

Príslušenstvo

strana318

Čistiace prostriedky

strana 322
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STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV

1

Zvyšková vlhkosť v percentách

10,2

A

7,5

B

6,1

C

2

3

5

6

3,8 Puzzi Kärcher
4

1

Rýchlejšie opäť suché

4

2-násobne všestranný

Vďaka silnej sacej turbíne stroja Puzzi od Kärcheru ostáva v koberci veľmi

BRC 45/45 C je univerzálny multifunkčný stroj. Pri základnom

málo vlhkosti: Tkanina je až o 63 percent rýchlejšie pochôdzna ako pri

čistení kobercov až do hĺbky vlákien pomocou nástreku a extrakcie

porovnateľných konkurenčných produktoch.

a s mechanickou podporou kief sa protichodne rotujúce valce starajú
o maximálne pokojný chod vďaka vyrovnávaniu vlastných pohybov.

2

Princíp nástreku s extrakciou

Pri tepovaní s extrakciou sa voda s čistiacim prostriedkom – v jednom

Na hospodárne medzičistenie kobercov odporúčam čistiaci prostriedok
iCapsol RM 768 značky Kärcher, ktorý enormne skracuje čas sušenia.

pracovnom kroku – nastrieka a pomocou hubice sa ihneď odsáva. Špina
vlhkosť je malá, po podlahe je možné veľmi rýchlo opäť chodiť.

5

Inovačné príslušenstvo

Príslušenstvo modelov Puzzi je vybavené množstvom inovácií. Flexi-

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

sa uvoľňuje a odstraňuje v jednom pracovnom kroku. Keďže zostatková

bilný kĺb umožňuje čo najlepšiu trakciu v každom kúte. Aj práca pod
3

Dôkladne čisté

predmetmi je pohodlná, predchádza sa nesprávnemu použitiu. Modu-

Pri čističoch kobercov s valcovou kefou je čistiaci účinok navyše podporo-

lárny systém umožňuje rýchle striedanie podlahovej hubice, hubice na

vaný mechanikou kief. Okrem toho sa vzpriamujú aj kobercové vlákna.

čalúnenie alebo štrbinovej hubice.
6

Čistiace prostriedky Kärcher

Práškový čistič kobercov CarpetPro RM 760 je základný čistič na
nástrek s extrakciou s technológiou obaľovania a pohlcovačom prachu.
Na trvalo odstraňuje zlý zápach. Odpadá náročné oplachovanie.
Prostriedok na oplachovanie kobercov CarpetPro RM 763 odstraňuje
zvyšky špiny a tenzidov z kobercov a textilných povrchov. Znižuje
náklady na oplachovanie. Pre oživené vlákna a farby.

305

STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV

Stroje na nástrek s extrakciou – 30-litrové
Profesionál na veľké textilné plochy

Puzzi 30/4, najtichší mokrý vysávač svojho druhu (66 dB[A]).
Veľmi dobrá manipulácia, preprava a skladovanie nenáročné na
miesto vďaka vertikálnemu konceptu. S flexibilnou sacou stierkou,
350-milimetrovou podlahovou hubicou a o 30 percent rýchlejšou
dobou schnutia oproti konkurencii vďaka veľmi vysokému prietoku vzduchu.

1

2

3

4

66 dB(A)
1

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV



Zásuvka pre PW 30
Integrovaná zásuvka umožňuje flexibilné využitie PW 30/1 bez doda-

3



točného zdroja prúdu.



Pri nepoužívaní je zásuvka účinne chránená automaticky sa zatvárajúPW 30/1 zvyšuje plošný výkon, čistí kobercový vlas pomocou rotujúcej



Odnímateľná nádrž na špinavú vodu
Na ochranu pred znečistením je rúčka nádrže na špinavú vodu umiestNádrž na špinavú vodu sa ľahko vyberá a môže sa použiť aj na plnenie

4



Krátky opis na zadnej strane nádrže na špinavú vodu zrozumiteľne
vysvetľuje pracovné kroky.

306

Veľký objem nádrže
Aj s plnou 30-litrovou nádržou na čistú vodu sa dá Puzzi 30/4 na
zadnej strane ležmo bez problémov prepravovať.



nádrže na čistú vodu.



Nízka emisia hluku chráni používateľa a umožňuje dlhšie pracovné
intervaly.

nená na vonkajšej strane.



Vďaka nízkej hlučnosti je stroj použiteľný univerzálne. Aj počas stránkových hodín a v hoteloch.



kefy a vzpriamuje ho.

2

Iba so 66 dB(A) je Puzzi 30/4 najtichším mokrým vysávačom svojho
druhu.



cou klapkou.



Extrémne tichý

Integrovaný ukazovateľ stavu naplnenia ukazuje používateľovi vždy
aktuálny stav čistej vody.



Filter čistej vody chráni komponenty a dá sa vybrať a vyčistiť bez
náradia.

STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV

Puzzi 30/4

Puzzi 30/4 E

 Vyberateľná nádrž na špinavú vodu
 Ukazovateľ stavu naplnenia nádrže na čistú vodu
 Možná preprava ležmo s plnou nádržou na čistú vodu

 Vyhrievacie tyče integrované v nádrži na čistú vodu
 Integrovaná ochrana proti prehriatiu
 Jednoduchá obsluha ohrevu pomocou EASY-Operation

Technické údaje
Max. plošný výkon

m²/h

60–75

60–75

Prietok vzduchu

l/s

74

74

Vákuum

mbar / kPa

254 / 25,4

254 / 25,4

Striekané množstvo

l/min

3

3

Tlak rozstrekovania

bar

4

4

Nádrž na čistú vodu

l

30

30

Nádrž na špinavú vodu

l

15

15

Výkon turbíny

W

1200

1200

Výkon čerpadla

W

70

70

Napätie

V

220–240

220–240

Hmotnosť

kg

26

28

Rozmery (d × š × v)

mm

580 × 460 × 930

580 × 460 × 930

m

4

4

Úzka podlahová hubica kompletná
s flexibilnou sacou stierkou

–

–

Široká podlahová hubica kompletná
s flexibilnou sacou stierkou





Výbava
Striekacia hadica s integrovaným
prívodom vody

Ručný nástroj





Hubica na čalúnenie

–

–

Zásuvka pre umývaciu hlavu Profi

PW 30/1

PW 30/1

Obj. č.

1.101-120.0

1.101-122.0

 Štandardná výbava
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Technické údaje a výbava

STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV

Stroje na nástrek s extrakciou – 10-litrové
Na špičkovo ošetrené kobercové plochy

Puzzi 10/1 a Puzzi 10/2 Adv vyčistia menšie až stredné kobercové
podlahy par excellence. Modulárne príslušenstvo je umiestnené priamo
na stroji. Na rúčke sa nachádza držiak sacej trubice.

1

2

1



Optimálne na každý deň
Prestavovanie rukoväti bez náradia; držiaky príslušenstva a kábla; rýchla
výmena podlahovej hubice a hubice na čalúnenie.

2

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV



Vyšší plošný výkon
S integrovanou prípojkou pre profi umývaciu hlavu PW 30/1.

Puzzi 10/2 Adv

Puzzi 10/1

 Dávkovanie odpeňovača
 Priečinok na čistiace tablety
 Zásuvka pre PW 30/1

 Vyberateľná nádrž na špinavú vodu
 Čerpadlo/turbína s gumeným uložením
 Prídavná rukoväť na podlahovej hubici

Technické údaje
Max. plošný výkon

m²/h

30–45

20–25

Prietok vzduchu

l/s

54

54

Vákuum

mbar / kPa

220 / 22

220 / 22

Striekané množstvo

l/min

2

1

Tlak rozstrekovania

bar

2

1

Nádrž na čistú vodu

l

10

10

Nádrž na špinavú vodu

l

9

9

Výkon turbíny

W

1250

1250

Výkon čerpadla

W

80

40

Napätie

V

220–240

220–240

Hmotnosť

kg

11,5

10,7

Rozmery (d × š × v)

mm

705 × 320 × 435

705 × 320 × 435

m

2,5

2,5





Výbava
Striekacia hadica s integrovaným
prívodom vody
Úzka podlahová hubica kompletná
s flexibilnou sacou stierkou
Ručný nástroj





Hubica na čalúnenie

–



Štrbinová hubica

–

–

Zásuvka pre umývaciu hlavu Profi

PW 30/1

–

Obj. č.

1.193-120.0

1.100-130.0

 Štandardná výbava
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Stroje na nástrek s extrakciou – 8-litrové
Šikovný a kompaktný

Na menšie plochy a na čistenie čalúnenia v prípade potreby – šikovný,
kompaktný a výkonný tepovač-extraktor Puzzi 8/1 C je rýchlo poruke
a čistotu zvládne raz-dva.

1

2

1



Nízka hmotnosť
Puzzi 8/1 C sa vďaka svojej hmotnosti 9,8 kg ľahko nosí – a vďaka rýchlemu
schnutiu je ideálny na čistenie v prípade potreby.

2



Kompaktná konštrukcia
Hlavne pri čistení čalúnenia a interiéru áut ukazuje Puzzi 8/1 C svoje silné

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

stránky.

Puzzi 8/1 C

 Sklápací hák na elektrický kábel
 Veľké nožné spínače
 Držiak pre ručnú hubicu

Technické údaje
Max. plošný výkon

m²/h

12–18

Prietok vzduchu

l/s

61

Vákuum

mbar / kPa

236 / 23,6

Striekané množstvo

l/min

1

Tlak rozstrekovania

bar

1

Nádrž na čistú vodu

l

8

Nádrž na špinavú vodu

l

7

Výkon turbíny

W

1200

Výkon čerpadla

W

40

Napätie

V

220–240

Hmotnosť

kg

9,8

Rozmery (d × š × v)

mm

530 × 330 × 440

m

2,5

Výbava
Striekacia hadica s integrovaným
prívodom vody
Ručný nástroj



Hubica na čalúnenie



Obj. č.

1.100-225.0

 Štandardná výbava
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Profesionálna umývacia hlava
Užitočný pomocník

Profesionálna umývacia hlava zvyšuje výkon strojov Puzzi až
o 80 percent – pri súčasnom vylepšení výsledkov čistenia.

1

2

1



2



Rotujúce kefy
Rotujúce kefy zintenzívňujú čistenie a vzpriamujú vlákna.

Vyšší plošný výkon
Profesionálna umývacia hlava PW 30/1 zvyšuje plošný výkon o ďalších 25 percent

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

v porovnaní so svojím predchodcom.

PW 30/1

PW 30/1

 Kefa poháňaná motorom
 Profesionálna umývacia hlava pre Puzzi 10/2 Adv

 Kefa poháňaná motorom
 Profesionálna umývacia hlava pre Puzzi 30/4 a Puzzi 30/4 E

Technické údaje
Max. plošný výkon

m²/h

40–55

70–110

Výkon motora kief

W

60

60

Napätie

V

220–240

220–240

Hmotnosť

kg

5,7

5,9

Rozmery (d × š × v)

mm

350 × 260 × 835

350 × 260 × 835

1.913-102.0

1.913-103.0

Obj. č.
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Sušič kobercov
Hospodárne riešenie vetrania

Sušič kobercov AB 20 na podlahu, stenu a stroj je na objednávku možné
zakúpiť s filtračnou nadstavbou. Technológia axiálnych krídel znižuje spotrebu energie v porovnaní s konkurenciou až o 88,65 percent.

1

2

1




Integrovaný držiak kábla
Praktické odkladanie kábla.
Kábel je umiestnený priamo na stroji a tým je počas prepravy spoľahlivo
zafixovaný.

2



Efektívna technológia axiálnych lopatiek
Výkonné dúchadlo stroja umožňuje rýchle vysušenie po zaplavení vodou alebo

AB 20

Afd

 Vysoko efektívny sušič; veľmi tichý
 Prevádzka v 3 polohách
 Možné rozšírenie o filtračný nadstavec Afd

 Nie je potrebná elektrická prípojka
 Štandardizovaná veľkosť filtra
 Výmena filtra bez náradia

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

rýchlu pochôdznosť textilných krytín.

Technické údaje
Objemový prietok

m³/h

1115

554

Dĺžka kábla

m

7,6

–

Príkon

W

102

–

Napätie

V

220–240

–

Hmotnosť

kg

11

11

Otáčky

ot/min

1355

1370

Rozmery (d × š × v)

mm

570 × 470 × 300

640 × 510 × 300

Integrovaný držiak kábla



–

Robustný plastový kryt





Ergonomické držadlo





Obj. č.

1.004-045.0

2.864-010.0

Výbava

 Štandardná výbava
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Automaty na základné čistenie kobercov – 45-centimetrové
Na efektívne čistenie veľkých
kobercových plôch

Všade, kde ide o hospodárne a veľkoplošné základné čistenie kobercov
do hĺbky vlákien, používajú sa automaty na čistenie kobercov od firmy
Kärcher. Hodia sa na bežné tepovanie s extrakciou, ako aj na medzičistenie kobercov s čistiacim prostriedkom RM 768 iCapsol. Špina sa
pritom v priebehu 20 minút vysuší a vykryštalizuje. Potom stačí už len
tieto kryštály povysávať.

1

2

1




2




Plávajúco uložená kefová hlava s protibežnými valcovými kefami
Vysoký výkon čistenia pomocou dvoch valcových kief.
Čistí vlákna súčasne z dvoch strán.

Pracovný smer dopredu alebo dozadu
Smer práce sa dá nastaviť podľa koberca.
Preklopením držadla na posúvanie stroja je možné zvoliť smer čistenia.

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

BRC 45/45 C
 Na stredne veľké, voľné plochy
 Pracovný smer voliteľný, dopredu alebo dozadu
 Dve proti sebe rotujúce valcové kefy s konštantným prítlakom

Technické údaje
Plošný výkon (základné čistenie /
medzičistenie iCapsol)

m²/h

350 / 1000

Prietok vzduchu

l/s

45

Vákuum

mbar / kPa

300 / 30

Tlak rozstrekovania zákl. čistenie

bar

7

Rozstrekovaný objem zákl. čistenie

l/min

3,2

Pracovná šírka kief

mm

410

Pracovná šírka vysávania

mm

450

Nádrž na čistú / špinavú vodu

l

45 / 38

Výkon turbíny

W

1100

Výkon motora kief

W

600

Sieťové napätie

V

220–240

Frekvencia

Hz

50

Hmotnosť

kg

48

Rozmery (d × š × v)

mm

770 × 545 × 1250

Výbava
Smer práce

dopredu alebo dozadu

Ručný nástroj

–



Prevádzka iCapsol
Počet valcov
Obj. č.

ks

2
1.008-056.0

 Štandardná výbava
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Automaty na základné čistenie kobercov – 30-centimetrové
Rýchle a dôkladné čistenie kobercových
plôch

Jednoduchá obsluha a hospodárne základné čistenie. Pomocou ručných
a podlahových hubíc Kärcher, ktoré sa predávajú ako doplnkové príslušenstvo, sa dajú do hĺbky vlákien vyčistiť aj ťažko prístupné plochy.

1

2

1




2




Vysoký výkon čistenia
Valcová kefa podporuje hĺbkové čistenie.
Plávajúco uložená valcová kefa a teda rovnomerný čistiaci výkon.

Kompaktné rozmery
Ideálny na plochy od 200 do 800 m².
Jednoduché skladovanie.

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

BRC 30/15 C

 Kompaktný, na menšie až stredné plochy
 Smer práce dozadu
 Valcová kefa s konštantným prítlakom

Technické údaje
Plošný výkon (základné čistenie /
medzičistenie iCapsol)

m²/h

150 / –

Prietok vzduchu

l/s

20

Vákuum

mbar / kPa

300 / 30

Tlak rozstrekovania zákl. čistenie

bar

3,5

Rozstrekovaný objem zákl. čistenie

l/min

1

Pracovná šírka kief

mm

270

Pracovná šírka vysávania

mm

315

Nádrž na čistú / špinavú vodu

l

15 / 17

Výkon turbíny

W

1130

Výkon motora kief

W

80

Sieťové napätie

V

220–240

Frekvencia

Hz

50

Hmotnosť

kg

36

Rozmery (d × š × v)

mm

920 × 360 × 750

Výbava
Smer práce

dozadu

Ručný nástroj

–
–

Prevádzka iCapsol
Počet valcov
Obj. č.
 Štandardná výbava
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ks

1
1.008-057.0

STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV

Stroje na medzičistenie kobercov
Na medzičistenie kobercových krytín

Stroje na medzičistenie kobercov odstraňujú špinu a súčasne oživujú
koberce, po ktorých sa dá chodiť už po 20 minútach. Plošný výkon:
až 300 m²/h.

1

2

1




2




2 protichodné valce
Vysoký výkon čistenia pomocou vysokého prítlaku.
Čistí vlákna súčasne z dvoch strán a vzpriamuje ich.

2v1
Čistenie vlákien a zametanie v jednej pracovnej operácii.
Vrátane nádoby na nečistoty.

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

BRS 43/500 C

 Integrovaná nádrž na iCapsol
 Pohybovo neutrálny vďaka proti sebe rotujúcim valcom
 So zametacím zariadením

Technické údaje
Plošný výkon
(medzičistenie iCapsol‘)

m²/h

300

Tlak nástreku pri medzičistení

bar

3,4

Rozstrekovaný objem medzičistenie l/min

0,38

Pracovná šírka kief

mm

430

Objem nádrže na čistú vodu

l

7,5

Výkon motora kief

W

370

Sieťové napätie

V

220–240

Frekvencia

Hz

220–240

Hmotnosť

kg

25

Rozmery (d × š × v)

mm

400 × 460 × 1160

Výbava
Smer práce

dopredu alebo dozadu

Ručný nástroj

–

Prevádzka iCapsol




Integrovaná nádrž na iCapsol
Počet valcov

ks

2

Vrátane batérie a nabíjačky

–

Obj. č.

1.006-671.0

 Štandardná výbava
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PRÍSLUŠENSTVO PRE STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV: TEPOVAČE – EXTRAKTORY

Pre viac možností využitia
Správne príslušenstvo na jednej strane rozširuje výkon našich tepovačov-extraktorov. Napríklad PW 30/1 urobí z každého tepovača-
extraktora veľkoplošný stroj. Na druhej strane môžete pomocou vhodného príslušenstva objaviť nové oblasti využitia. Pretože či ide
o podlahu, stenu alebo strop: Stroje od firmy Kärcher sú všade doma.

Obsah – Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov
Príslušenstvo

strana318

Čistiace prostriedky

strana 322
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PRÍSLUŠENSTVO PRE STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV: TEPOVAČE – EXTRAKTORY

1

1

2

Čistenie kobercových podláh

2

Čistenie áut

Vďaka optimálnemu uhlu odsávania zaručuje inovačná flexibilná sacia lišta

Pomocou hubice na čalúnenie vyčistíte až do hĺbky čalúnenia a interiér

vždy perfektné výsledky čistenia. Tým sa dajú vždy dôkladne a vzorovo

vozidiel. Na obzvlášť úzkych a ťažko dosiahnuteľných miestach pomôže

vyčistiť koberce dokonca aj pod pohovkami, skriňami a podobne. Vynika-

praktická štrbinová hubica s integrovanou rozprašovacou tryskou. Hubica

júca schopnosť extrakcie strojov zabezpečuje rýchlu opätovnú pochôdz-

na čalúnenie a štrbinová hubica sa dajú vymeniť bez náradia v priebehu

nosť. Modulový systém umožňuje rýchlu prestavbu na iné pracovné šírky,

niekoľkých sekúnd.

adaptéry na tvrdú plochu alebo trysky. Prídavná rúčka na trubici sa dá prispôsobiť bez náradia. A pomocou dodatočného priezoru na ručnom nástroji

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

má používateľ vždy prehľad o roztoku s nečistotami.
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PRÍSLUŠENSTVO PRE STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV

Príslušenstvo pre stroje na základné čistenie kobercov
Nové, modulové príslušenstvo je premyslené až do detailu. Okrem iného ponúka pohyblivý kĺb
pre špeciálnu ergonómiu a zaručuje optimálne odsávanie v každej polohe.

Obj. č.

Počet

Priemer

Šírka

Opis
Štandardná tepovacia hadica.

Tepovacie hadice
Tepovacia hadica 4,0 m

1 6.394-874.0

1 kus

32 mm

4m

Tepovacia hadica 2,5 m

2 6.394-826.0

1 kus

32 mm

2,5 m

Tepovacia hadica 4,0 m

3 6.394-375.0

1 kus

32 mm

4m

Tepovacia hadica 4 m na objednávku.

4 4.440-644.0

1 kus

38 mm

4m

Kompletná, kovová spojka.

Flexibilná podlahová hubica
240 mm kompletná

5 4.130-007.0

1 kus

32 mm

240 mm

Súprava sa skladá z podlahovej hubice (240 mm), sacej trubice a rukoväti v tvare D.
Priezor na kontrolu nasávaného roztoku nečistôt. Flexibilná sacia lišta.

Flexibilná podlahová hubica
240 mm samostatná

6 4.130-008.0

1 kus

32 mm

240 mm

Podlahová hubica (240 mm) samostatná. Priezor na kontrolu nasávaného
roztoku nečistôt. Flexibilná sacia lišta. Je súčasťou súpravy 4.130-007.0.

Flexibilná podlahová hubica
350 mm kompletná

7 4.130-011.0

1 kus

32 mm

350 mm

Súprava sa skladá z podlahovej hubice (350 mm), sacej trubice a rukoväti v tvare D.
Priezor na kontrolu nasávaného roztoku nečistôt. Flexibilná sacia lišta.

Flexibilná podlahová hubica
350 mm samostatná

8 4.130-009.0

1 kus

32 mm

350 mm

Podlahová hubica (350 mm) samostatná. Priezor na kontrolu nasávaného
roztoku nečistôt. Flexibilná sacia lišta. Je súčasťou súpravy 4.130-011.0.

Valcová kefa PW 30/1

9 6.286-569.0

1 kus

285 mm

Štandardné štetiny pre profesionálnu umývaciu hlavu PW 30/1.

Adaptér na tvrdé plochy 240 mm

10 4.762-014.0

1 kus

240 mm

Adaptér na tvrdé plochy pre podlahovú hubicu 240.

Adaptér na tvrdé plochy 350 mm

11 4.762-017.0

1 kus

350 mm

Adaptér na tvrdé plochy pre podlahovú hubicu 350.

Hubica na čalúnenie

12 4.130-001.0

1 kus

32 mm

110 mm

Hubica na čalúnenie 110 mm.

Ručná hubica

13 4.130-163.0

1 kus

38 mm

110 mm

Antikorová s priehľadnou hubicou, DN 38. Na čistenie čalúnenia alebo malých
plôch, ktoré sa nedajú dosiahnuť podlahovou hubicou. (Pre Puzzi 400/E sa
odporúča zariadenie na redukciu vody 3.637-029.0).

14 8.621-485.0

1 kus

430 mm

Štandard, potrebné 2 kusy.

15 8.629-774.0

1 kus

430 mm

Na vlnu.

16 8.621-604.0

1 kus

300 mm

Štandardná, čierna, na všetky typy kobercových krytín.

17 8.621-605.0

1 kus

450 mm

Štandard, čierna, potrebné 2 kusy.

18 8.629-552.0

1 kus

450 mm

Mäkká, potrebné sú 2 kusy. Na tvrdé koberce, ako je vpichovaná plsť alebo
slučkové koberce s krátkym vlasom.

Podlahové hubice

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

Adaptér na tvrdé plochy

Ručné hubice

Valcové kefy
Valcová kefa

 Štandardná výbava
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 Príslušenstvo na objednávku

Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
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PRÍSLUŠENSTVO PRE STROJE NA ZÁKLADNÉ ČISTENIE KOBERCOV

Obj. č.

Počet

Priemer

Šírka

Opis

Iné
Rukoväť

19 4.130-000.0

1 kus

DN 32

Predlžovacia trubica

20 4.025-004.0

1 kus

DN 32

Rukoväť v tvare D

21 4.321-001.0

1 kus

Rukoväť v tvare D samostatná pre predlžovaciu trubicu 4.025-004.0.

Nádoba na čistiaci prostriedok
samostatná

24 5.070-010.0

1 kus

Na upevnenie pomocou adaptéru Home-Base.

Dávkovanie odpeňovača

23 4.006-907.0

1 kus

Súprava s nádobou na čistiace
prostriedky

24 4.070-006.0

1 kus

Štrbinová hubica

25 4.130-010.0

1 kus

26 8.631-030.0

1 kus

Pre podlahovú hubicu 4.130-061.0 a ručný nástroj 4.130-163.0.

27 5.035-488.0

1 kus

Na upevnenie na lištu Home Base.

DN 32

Modulovo použiteľná pre podlahovú hubicu, hubicu na čalúnenie a štrbinovú
hubicu. S priezorom na kontrolu nasávaného roztoku nečistôt. Prípojky pre
tepovaciu hubicu a saciu hubicu.
780 mm

Predlžovacia trubica samostatná.

Nádoba na odpeňovací roztok.
Súprava sa skladá z nádoby na čistiace prostriedky a adaptére Home Base.
Na upevnenie na lištu Home Base.

DN 32

Štrbinová hubica pre tepovače – extraktory.

Iné príslušenstvo
Adaptéry
Príslušenstvo Home Base

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

Adaptér Home Base
 Štandardná výbava
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Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
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ČISTIACE PROSTRIEDKY

Prostriedky na čistenie a ošetrovanie kobercov a čalúnenia
Rad CarpetPro čistí a ošetruje textilné povrchy šetrne a efektívne. Inovačný systém skracuje časy čistenia a sušenia,
predchádza opätovnému znečisteniu a chráni tak nie len ošetrené plochy, ale aj životné prostredie a finančný rozpočet.
Nové produkty radu CarpetPro sú založené na technológii iCapsol, ktorá špinu obalí a naviaže. Oplachovanie koberca
už nie je potrebné, pretože obalená zvyšková špina sa pri nasledujúcom udržiavacom čistení jednoducho povysáva.
Krytina je tak obratom ruky opäť suchá a pochôdzna.

Opis výrobku

Použitie

Predriedenie
Dávkovanie Vlastnosti

Veľkosť
balenia

JB

Objedn. č. /
ks

Čistiace prostriedky na tepovanie a extrakciu kobercov a šampónovanie
Čistič kobercov CarpetPro RM 760 prášok Classic
Prášok na základné čistenie na nástrek a extrakciu
textilných krytín a čalúnenia.

Základné čistenie

Čistič kobercov CarpetPro RM 760 prášok
Práškový čistič kobercov CarpetPro RM 760 je
základný čistič na nástrek s extrakciou s techno
lógiou obaľovania a pohlcovačom prachu. Na
trvalo odstraňuje zlý zápach. Odpadá náročné
oplachovanie.

Základné čistenie

1%

mierne alkalický
hodnota pH: 8,2

0,8 kg



4

6.290-175.0

10 kg



1

6.291-388.0

neutrálny
hodnota pH: 7,7

10 kg



1

6.295-847.0

0,8 kg



4

6.295-849.0

NOVINKA

Základné čistenie
Čistič kobercov CarpetPro RM 760 tablety
Čistič kobercov CarpetPro RM 760 tablety je základný čistič na nástrek a extrakciu v tabletovej forme.
S technológiou obaľovania. Múdro zabalený vo fólii
rozpustnej vo vode. Odpadá náročné oplachovanie.

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

1%

2 tablety
neutrálny
na 8 l vody hodnota pH: 7

16 tabliet 

20

6.295-850.0

200 tabliet 

1

6.295-851.0

NOVINKA
Základné čistenie
Čistič kobercov CarpetPro RM 764 Classic
Tekutý základný čistiaci prostriedok na tepovanie
a extrakciu textilných krytín a čalúnenia. Vhodný aj
na zmesové vlákna, neobsahuje bielidlo, zlepšuje
hygienu podlahy.

1%

mierne alkalický
hodnota pH: 9,7

10 l



1

6.295-290.0

Základné čistenie

1%

mierne alkalický
hodnota pH: 9,2

10 l



1

6.295-854.0

1,25 %

neutrálny
hodnota pH: 6,4

10 l



1

6.295-198.0

Čistič kobercov CarpetPro RM 764
Základný čistič na nástrek a extrakciu CarpetPro
čistič kobercov RM 764 na textilné krytiny a čalúnenia s pohlcovačom pachov.

NOVINKA
Základné čistenie
Čistič kobercov CarpetPro, rýchlo schnúci RM 767
Tekutý, rýchlo schnúci prostriedok na nástrek
a extrakciu pre textilné podlahové krytiny a čalúnenia. Ideálny na medzičistenie; pretože jeho čas
schnutia je až o 70 % kratší ako pri bežných tepovacích prostriedkoch.
 Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)
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ČISTIACE PROSTRIEDKY

Opis výrobku

Predriedenie
Dávkovanie Vlastnosti

Použitie

Veľkosť
balenia

JB

Objedn. č. /
ks

Medzičistenie
Čistič kobercov CarpetPro iCapsol RM 768
Účinná a aktívna suchá pena na medzičistenie, ktorá
uvoľňuje nečistotu z vlákien a súčasne ju obalí
(technológia obaľovania). Po veľmi krátkom čase
schnutia sa špina jednoducho povysáva. Výsledkom
je rýchla znovupoužiteľnosť koberca. Čistenie, ktoré
je k materiálu veľmi šetrné.

6%

neutrálny
hodnota pH: 7,6

10 l



1

6.295-562.0

Medzičistenie
Čistič kobercov CarpetPro iCapsol RM 768 OA
Účinná a aktívna suchá pena na medzičistenie, ktorá
uvoľňuje nečistotu z vlákien a súčasne ju obalí
(technológia obaľovania). Integrovaný odstraňovač
zápachu účinne odstráni nepríjemný zápach. Po
veľmi krátkom čase schnutia sa špina jednoducho
povysáva. Výsledkom je rýchla znovupoužiteľnosť
koberca. Čistenie, ktoré je k materiálu veľmi šetrné.

6%

mierne alkalický
hodnota pH: 8,5

10 l



1

6.295-634.0

1%

mierne kyslý
hodnota pH: 3,8

1l



12

6.295-844.0

5l



2

6.295-845.0

mierne kyslý
hodnota pH: 5,5

5l



2

6.295-852.0

Prostriedky na čistenie a ošetrovanie textilných povrchov
Prostriedok na oplachovanie kobercov CarpetPro
RM 763
Prostriedok na oplachovanie kobercov CarpetPro
RM 763 odstraňuje zvyšky špiny a tenzidov z kobercov a textilných povrchov. Znižuje náklady na
oplachovanie. Pre oživené vlákna a farby.

Stroje na nástrek a extrakciu

NOVINKA

20 %
20 %

Univerzálny odstraňovač fľakov CarpetPro RM 769 manuálny
Univerzálny odstraňovač fľakov pre všetky textilné
podlahové krytiny a čalúnenia. Spoľahlivo odstraňuje olej, krém na topánky, zvyšky žuvačiek, čiary po
fixke, grafity atď.

neriedený

500 ml



8

6.295-490.0

Mokro-suché vysávače
Odpeňovač CarpetPro RM 761
Vysoko účinný odpeňovací prostriedok proti tvorbe Stroje na nástrek a extrakciu
peny v nádobe na špinavú vodu.
Stroje na čistenie kobercov
Stroje na čistenie podláh
Čističe dielcov

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

2,5 l



1

6.291-389.0

1l



6

6.295-489.0

Univerzálny čistič, bez tenzidov RM 770
Účinný univerzálny čistiaci prostriedok, bez tenzidov, na všetky textilné, elastické a tvrdé podlahové
krytiny, ako aj stropy a steny. Uvoľňuje silné
olejové, tukové a nikotínové usadeniny. Opätovné
znečistenie sa podstatne redukuje a predlžujú sa
intervaly čistenia.

Rozprašovače
manuálny
Stroje na nástrek a extrakciu
1-kotúčové stroje

%
%
%
%
%

5–50 %
5–50 %
12,5 %
5–12 %

mierne alkalický
hodnota pH: 8,6

STROJE NA ZÁKLADNÉ
ČISTENIE KOBERCOV

Rozprašovače
Impregnácia kobercov CarpetPro RM 762
Impregnácia kobercov CarpetPro RM 762 dlhodobo Stroje na nástrek a extrakciu
chráni vlákna pre suchou aj mokrou špinou. Uľahčuje tým udržiavacie čistenie a predlžuje intervaly
NOVINKA
základného čistenia.

 Neobsahuje nitrilotriacetát (NTA)

Technológia obaľovania iCapsol
1

Predtým

Čistenie

2

Vysávanie kefovým vysávačom

Potom

(po úplnom vyschnutí, napr. pri nasledujúcom udržiavacom čistení).
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PARNÉ ČISTIČE A VYSÁVAČE

Vysokou teplotou a tlakom proti špine
Profesionálna parné čističe a parné vysávače Kärcher dokazujú, že para je oveľa viac než len teplý vzduch. Práve tam, kde sa vyžaduje
spoľahlivé čistenie bez chémie, sú tieto stroje presvedčivo hospodárne a chránia zdravie. Doménou parných čističov a parných vysávačov sú mokré a hygienické priestory, všetky tvrdé podlahy, všetky plochy zo skla a obkladačiek, armatúry, avšak s vhodných príslušenstvom aj textilné povrchy.

Obsah – Parné čističe a vysávače
Parné vysávače

strana 326

Parné čističe

strana 328

Príslušenstvo

strana330
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PARNÉ ČISTIČE A VYSÁVAČE

1

1

2

Kompaktný a hospodárny

2

Čistenie plnou parou

Parný čistič SG 4/4 značky Kärcher spája výhodu kompaktných rozmerov

Či na tvrdých podlahách, antikorových povrchoch, armatúrach, sklenených

s obdivuhodným výkonom. Stroj pracuje s tlakom pary 4 bary a zaručuje

plochách, kuchynských prístrojoch alebo priemyselných zariadeniach – ak

obzvlášť hospodárne čistenie. Rozsiahly výber príslušenstva robí z tohto

ide o to, aby bolo zažraté znečistenie odstránené hygienickým a efektívnym

parného čističa všestranne využiteľný multitalent. Systém s 2 nádržami

spôsobom, je parný čistič SGV 8/5 presne tým správnym riešením. Svojím

skracuje doby nahrievania a stará sa o prácu bez prerušovania. S objemom

stupňom eco!efficiency razí v oblasti trvalej udržateľnosti novú cestu a pre-

nádrže celkovo 4 litre je SG 4/4 dimenzovaný na dlhé pracovné intervaly.

sviedča svojou tichou a energeticky úspornou prevádzkou. V mnohých prípa-

V spojení s vhodným príslušenstvom sa tento stroj okrem čistenia tvrdých

doch je možné dokonca aj bez čistiacich prostriedkov dosiahnuť prvotriedne

plôch vynikajúco hodí aj na čistenie textilných povrchov bez chémie. Vďaka

výsledky čistenia. Inovačná funkcia samočistenia spoľahlivo odstraňuje

funkcii VapoHydro je možné prietok pary a jej nasýtenie perfektne prispô-

usadeniny v obehu stroja a predlžuje jeho životnosť.

PARNÉ ČISTIČE
A VYSÁVAČE

sobiť danému podkladu.
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Parné vysávače
Čistenie plnou parou

Ľahko ovládateľné parné vysávače SGV 6/5 a SGV 8/5 ponúkajú
hygienickú čistotu. Sú to parné čističe a mokro-suché vysávače
v jednom. S prepínačom EASY Operation, bezpečne uloženým
príslušenstvom v stroji a ovládačom na rukoväti na ovládanie
naparovania a odsávania. SGV 8/5 sa vďaka použitiu funkcie
chémie a samočistenia stará o obzvlášť hygienické výsledky aj
v stroji.

1

1




2

Jednoduchá obsluha vďaka EASY Operation
Jeden otočný spínač pre všetky funkcie. Pre jednoduchú a rýchlu

3

3



4

Programy na každé použitie (SGV 8/5)
Vďaka možnosti znížiť v stupni eco!efficiency výkon a tým znížiť

manipuláciu bez zdĺhavého zaúčania.

hlučnosť, je aj SGV 8/5 dobrou voľbou aj pre prostredie citlivé na hluk.

Samoobjasňujúce symboly robia stroj jednoducho zrozumiteľným

Pomocou funkcie zníženia výkonu v programe eco!efficiency môže

a výrazne zjednodušujú obsluhu.

obsluhujúca osoba súčasne znížiť spotrebu energie a ušetriť náklady na
prúd.



V samočistiacom režime môže obsluha automaticky aktivovať čistenie



Funkcia chémie umožňuje pridávanie a nanášanie chemických čistiacich

hadice, čerpadiel a trubíc, aby sa obnovila hygienická čistota stroja.
prostriedkov na uvoľnenie nepoddajných nečistôt, s tým spojený opla-
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chovací program chráni obsluhu pred aerosólmi.

2



Pohodlné ovládanie funkcií na rukoväti
Najdôležitejšie funkcie, ako je regulácia vody a pary alebo zapínanie

4



a vypínanie sacej funkcie, je možné jednoducho nastavovať pomocou
Zákazník môže týmto spôsobom rýchlo a flexibilne ovládať jednotlivé

Príslušenstvo je jednoducho prístupné a uložené tak, aby sa nestratilo.
Podstavec umožňuje obsluhe jednoduché vyberanie hubíc ako aj ich

ovládača na rukoväti.



Príslušenstvo – vždy poruke

čistenie.



Kábel je prakticky uložený na zadnej časti stroja, čím sa predchádza

funkcie počas používania bez potreby ďalších nastavení priamo na

potkýnaniu o kábel. Trubice, podlahová hubica a hadica sú upevnené

stroji. Šetrí sa tým čas a zjednodušuje používanie.

priamo na stroji, takže je zabezpečená ľahká a bezpečná preprava
stroja na miesto použitia.
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Technické údaje a výbava

SGV 8/5

SGV 6/5

 Prepínač EASY Operation
 Funkcia samočistenia
 Funkcia chémie

 Prepínač EASY Operation
 Pohodlná obsluha pomocou ovládania na rukoväti
 Funkcia VapoHydro

Technické údaje
Napätie

V

220–240

220–240

Ohrievací výkon

W

3000

3000

Objem nádrže

l

5

5

Dĺžka kábla

m

7,5

7,5

Tlak pary

bar

8

6

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

45

45

Rozmery (d × š × v)

mm

640 × 495 × 965

640 × 495 × 965

Parná sacia hadica s rukoväťou





Parné trubice 2 ×





Podlahová hubica





Ručná hubica





Objedn. č.

1.092-010.0

1.092-000.0

Výbava

PARNÉ ČISTIČE
A VYSÁVAČE

 Štandardná výbava
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Parné čističe
Kompaktný silák

Parný čistič SG 4/4 s jednoduchou obsluhou, rafinovanou technikou plnenia, plynulým nastavovaním tlaku a nasýtenia pary
(VapoHydro), systémom s 2 nádržami, držiakom príslušenstva
a priečinkom na odkladanie príslušenstva. Veľmi kompaktný
a šikovný.

NOVINKA

1

1



2

Systém s 2 nádržami
Nádrž na čistú vodu sa môže permanentne plniť, pretože kotol a nádrž
sú navzájom oddelené.



Keďže sa nahrieva vždy iba časť celkového objemu, vzniká obratom

3

3





4

Priečinok na odkladanie príslušenstva
Integrovaný priečinok umožňuje uloženie rôzneho príslušenstva.
Špeciálne malé diely sú vždy bezpečne uložené a nestratia sa.
Dokonca aj trubice je možné uložiť na zadnej strane stroja.

ruky konštantný prúd pary.



S celkovým objemom vyše 4 litrov je možné používať SG 4/4 veľmi
dlho bez dopĺňania.

2
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VapoHydro
Vďaka funkcii VapoHydro je možné intenzitu pary plynulo prispôsobovať príslušnému čisteniu.



Prúdom horúcej vody je možné najprv účinne uvoľniť zažraté
nečistoty.
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Hygienické čistenie
Hygienické čistenie bez použitia chemických prísad.
Zrieknutie sa agresívnych čistiacich prostriedkov chráni používateľa
a ošetrované povrchy.

Okrem tlaku pary je možné nastavovať aj nasýtenie pary od plnej
pary až po horúcu vodu.



4



Na čistenie sa používa výlučne voda – chráni sa tak zdravie
a rozpočet.

PARNÉ ČISTIČE A VYSÁVAČE

Technické údaje a výbava

SG 4/4

 Systém s 2 nádržami
 Krátky čas nahrievania
 Čerpadlo na plnenie kotla

Technické údaje
Napätie

V

220–240

Ohrievací výkon

W

2300

Objem nádrže

l

4

Dĺžka kábla

m

7,5

Tlak pary

bar

4

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

8

Rozmery (d × š × v)

mm

475 × 320 × 275

Výbava
Parná hadica s rukoväťou



Parné trubice 2 ×



Podlahová hubica



Kruhová kefka



Hubica na čalúnenie s kefkou



Objedn. č.

1.092-104.0

PARNÉ ČISTIČE
A VYSÁVAČE

 Štandardná výbava
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Príslušenstvo pre parné čističe a vysávače
Rozsiahly program príslušenstva robí z parných čističov a vysávačov Kärcher všestranne
použiteľné multitalenty. Okrem tvrdých plôch je možné pomocou príslušného príslušenstva optimálne vyčistiť aj textilné povrchy.

Objedn. č.

Počet

Opis

Súpravy utierok
Froté utierky, široké

1 6.369-481.0

5 kusov

Bez žmolkov, silne savé a pevné. 5 širokých utierok na podlahu z kvalitnej bavlny.

Froté návlek

2 6.370-990.0

5 kusov

Súprava utierok s 5 návlekmi z kvalitnej bavlny špeciálne pre ručnú hubicu.

Súprava utierok z mikrovlákna
pre kúpeľňu

3 2.863-171.0

4 kusy

2 špeciálne jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, 1 abrazívna utierka z mikrovlákna na odstránenie nepoddajných zvyškov vodného kameňa a mydla a 1 leštiaca utierka z mikrovlákna na leštenie zrkadiel a iných hladkých povrchov – pre optimálne použitie parného čističa v kúpeľni.

Súprava utierok z mikrovlákna
pre kuchyňu

4 2.863-172.0

4 kusy

2 špeciálne jemné utierky na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, 1 jemný návlek
z plyšového velúru z mikrovlákna na ručnú hubicu na uvoľnenie nepoddajných nečistôt, napr.
na varnej platni. 1 antikorová utierka z mikrovlákna na perfektné čistenie všetkých antikorových
povrchov – pre optimálne využitie parného čističa v kuchyni.

Súprava utierok z mikrovlákna
pre podlahovú hubicu Classic
a Comfort

5 2.863-173.0

2 kusy

2 jemné utierky z plyšového velúru z mikrovlákna pre podlahovú hubicu Classic a Comfort na lepšie
uvoľňovanie a zbieranie nečistôt. Pre jednoduché čistenie podlahy a pre lesklé výsledky na rôznych
tvrdých podlahových krytinách, ako je dlažba, prírodný kameň, linoleum alebo PVC.

Súprava utierok z mikrovlákna
jemný návlek

6 2.863-174.0

2 kusy

2 jemné návleky na ručnú hubicu z plyšového velúru. Pre ešte lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny
a mastnoty. Ideálne na obzvlášť silné a nepoddajné znečistenie v kúpeľni a kuchyni. Bez námahy
odstránite aj silné znečistenie varnej dosky.

Súprava kruhových kefiek

7 2.863-011.0

3 kusy

Súprava kruhových kefiek z antikoru, mosadze a pekalonu.

Podlahová hubica 300 mm

8 2.889-005.0

1 kus

Podlahová hubica na naparovanie a vysávanie.

Gumená lišta 300 mm

9 2.889-007.0

1 kus

Gumená lišta pre podlahovú hubicu 2.889-005.0.

Ručná hubica 150 mm

10 2.889-008.0

1 kus

Ručná hubica na naparovanie a vysávanie.

Štetinová lišta 150 mm

11 2.889-009.0

1 kus

Štetinová lišta pre ručnú hubicu 2.889-008.0.

Gumená lišta 150 mm

12 2.889-010.0

1 kus

Gumená lišta pre ručnú hubicu 2.889-008.0.

Adaptér

13 2.889-011.0

1 kus

Adaptér pre príslušenstvo.

Štrbinová hubica

14 2.889-028.0

1 kus

Štrbinová hubica, 200 mm.

Predlžovací adaptér

15 2.889-052.0

1 kus

Adaptér na uchytenie kruhových kefiek.

Parná sacia hadica

16 4.440-009.0

1 kus

Parná sacia hadica na naparovanie a vysávanie, dĺžka 4 m.

Trojuholníková podlahová hubica

17 2.889-053.0

1 kus

Trojuholníková podlahová hubica na čistenie kútov.

Súprava kruhových kefiek z antikoru

18 2.863-007.0

3 kusy

Veľmi tvrdé štetiny.

Súprava kruhových kefiek z mosadze

19 2.863-008.0

3 kusy

Tvrdé štetiny.

Súprava kruhových kefiek z pekalonu

20 2.863-009.0

3 kusy

Stredne tvrdé štetiny.

Kruhová kefka, súprava 3 ks

21 2.863-077.0

3 kusy

Plastové štetiny, 2 × červená (tvrdá), 1 × čierna.

Lievik

22 4.013-030.0

1 kus

Plniaci lievik so sitom, na jednoduché a bezpečné plnenie nádrže na vodu.

Predlžovacia trubica

23 4.127-024.0

2 kusy

2 zásuvné trubice na pohodlné čistenie podlahy.

Parná hadica

24 4.322-020.0

1 kus

Pripojovacia hadica s rukoväťou a prepínačom, dĺžka 2,5 m.

Podlahová hubica 300 mm

25 6.906-181.0

1 kus

Podlahová hubica s prídavnými štetinami na odstraňovanie zažratých nečistôt.
Použitie je možné s utierkou na podlahu aj bez utierky.
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Parné čističe

Kruhové kefky s mosadznými štetinami

26 2.863-075.0

3 kusy

Mosadzné štetiny na nepoddajné znečistenie.

Odstraňovač tapiet

27 2.863-076.0

1 kus

Plastový kryt s výpustom pary.

Vozík

28 6.962-239.0

1 kus

Kov, pochrómovaný, s odkladacou vaničkou.

Plniaci lievik

29 6.962-097.0

1 kus

Plniaci lievik so sitom, na jednoduché a bezpečné plnenie nádrže na vodu.

 Štandardná výbava
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 Príslušenstvo na objednávku

Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
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PRÍSLUŠENSTVO PRE PARNÉ ČISTIČE A VYSÁVAČE

Objedn. č.

Počet

Opis

30 2.889-004.0

2 kusy

Súprava obsahuje 2 parné sacie trubice.

Predĺženie a Power tryska

31 2.884-282.0

1 kus

Power tryska s predĺžením výrazne zvyšuje čistiacu silu bodovej trysky. Ideálna na ľahké a ekologické
čistenie na ťažko prístupných miestach, ako napr. kúty.

Ručná hubica

32 2.884-280.0

1 kus

Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie menších plôch, ako sú sprchovacie kúty, obkladačky
a iné. Používa sa s návlekom alebo bez.

Bodová tryska

33 2.884-281.0

1 kus

Bodová tryska zaručuje jednoduché čistenie škár, kútov, hrán a iných ťažko prístupných miest. Spolu
s kruhovou kefkou vznikajú nespočetné možnosti využitia.

Hubica na okná pre parný čistič

34 4.130-115.0

1 kus

Hubica na okná pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie skla, okien alebo zrkadiel pomocou parného
čističa.

Gumená stierka pre hubicu na okná

35 6.273-140.0

1 kus

Gumená stierka pre hubicu na okná na parnom čističi.

Predlžovacie trubice, kovové
Súprava predlžovacích trubíc
Trysky a hubice
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Ďalšie originálne príslušenstvo Kärcher a čistiace prostriedky nájdete na nasledujúcich stranách.
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